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Drodzy Goście,  
 
 

Z myślą o Was przygotowaliśmy niniejszy PRZEDPRZEWODNIK, który mamy nadzieję ułatwi 
Wam podjęcie decyzji o wizycie w naszej instytucji, poruszanie się po obiekcie i korzystanie z 
oferty. 
Informacje o tym, co się u nas dzieje dostępne są na naszej stronie internetowej 
(mbpprzasnysz.pl) oraz na dedykowanych kanałach w mediach społecznościowych.  
 
Ponadto informacje o naszej działalności można uzyskać drogą telefoniczną, dzwoniąc pod 
wybrany numer telefonu:  
502 087 037 (Oddział dla Dorosłych) lub 502 087 085 (Oddział dla Dzieci i Młodzieży),  
(29) 714 10 27 (Filia nr 1). 
 
Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytanie bądź problem związany z pobytem w naszej 
bibliotece, bez wahania możecie poprosić o pomoc każdą pracowniczkę i każdego pracownika. 
Chętnie pomogą Wam i udzielą wyczerpujących informacji.  
 
 
Zachęcamy do wirtualnych odwiedzin naszej instytucji. Jest to świetna okazja do poznania 
przestrzeni Biblioteki przed pierwszą wizytą. Link do wirtualnego spaceru: 
https://mbpprzasnysz.pl/spacer/biblioteka_przasnysz.html 
 

 
 
 
 

  



 

HISTORIA 

 

Nasza biblioteka powstała 12. września 1946 roku. Początkowo mieściła się w małym pomieszczeniu 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a jej księgozbiór w znacznej mierze pochodził z dobrowolnych 

darów od mieszkańców Przasnysza. W latach 1948-1969 kierownikiem instytucji była Jadwiga 

Kotkowska, która przyczyniła się diametralnie do jej prężnego rozwoju oraz stałego powiększania 

bibliotecznych zasobów. Rok 1958 przyniósł natomiast przenosiny do nowej siedziby wewnątrz 

Powiatowego Domu Kultury (ob. Miejski Dom Kultury). Przez cały okres PRL-u biblioteka prowadziła 

ożywioną działalność, stając się równocześnie niezwykle ważnym miejscem dla przasnyszan w 

przestrzeni miejskiej.   

W 1992 roku dyrektorem została Anna Gajdzińska. W nowym tysiącleciu podległą jej instytucję czekała 

kolejna zmiana lokum: od 2006 roku bowiem nową siedzibą biblioteki stały się  pomieszczenia o 

powierzchni 384,70 m2 na parterze wyremontowanego budynku w centrum miasta, po dawnym tzw. 

Rolniczym Domu Towarowym (RDT, obecnie jego głównym gospodarzem jest Urząd Miasta) 

posiadające dostęp do Internetu. W tym czasie oprócz wspomnianej głównej siedziby przy ul. 

Kilińskiego 2 (z Oddziałem dla Dorosłych i Młodzieży) funkcjonował również  Oddział dla Dzieci i 

Młodzieży – pod adresem Św. Wojciecha 3 – a także Filia nr 1, prowadząca swoją działalność po dziś 

dzień w niezmienionym punkcie: w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej na ulicy Orlika 27. 

W grudniu 2012 roku stanowisko dyrektora biblioteki objęła Małgorzata Sobiesiak, która pełni tę 

funkcję po dzień dzisiejszy. W roku 2016 Miejska Biblioteka Publiczna obchodziła 70-lecie swojego 

istnienia – zacny ów jubileusz zwieńczyliśmy wówczas uroczystością „Gala Pod Różą”, z udziałem 

naszych gości. Od maja 2017 r. wszystkie placówki  Biblioteki w codziennej pracy dysponują 

elektronicznym narzędziem wypożyczania zbiorów przez system biblioteczny MAK+. 

W połowie roku 2018, dwie biblioteczne placówki opuściły dotychczasowe lokale pod adresami 

Kilińskiego 2 oraz Św. Wojciecha 3, by razem utworzyć Bibliotekę Główną w całkiem nowej siedzibie. 

Stał się nią pięknie przebudowany gmach dawnego Teatru Miejskiego oraz Kina „Światowid” przy ul. 

Jarosława Dąbrowskiego 3. Otwarcie biblioteki dla czytelników nastąpiło dn. 13. września 2018 roku. 

Całkowita powierzchnia użytkowa nowego lokum to 580,34 m2, budynek jest dostosowany do potrzeb 

osób  z  niepełnosprawnością ruchową – wszystkie powierzchnie pozbawione są barier 

architektonicznych. Obecnie na Dąbrowskiego 3 mieszczą się obydwa biblioteczne oddziały (Oddział 

dla Dzieci i Młodzieży na parterze, jak i Oddział dla Dorosłych na I. piętrze); ponadto w przestrzeni 

miasta niezmiennie od kilkunastu lat funkcjonuje Filia nr 1 pod adresem Orlika 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOKALIZACJA 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej mieści się w odnowionym budynku przy ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 3 w Przasnyszu. Z przeciwnej strony ulicy prowadzi do niej poziome przejście dla 

pieszych, bezpośrednio w sąsiedztwie gmachu Urzędu Miasta. Dodatkowo, z kierunków północnego 

oraz południowego, prowadzą do nas ciągi piesze. Do budynku od strony północnej przylega 

wewnętrzny parking (użytkowany publicznie, z wjazdem od ulicy Czeladniczej) oraz bezpośrednio 

wydzielony obszar utwardzony - posiadający stojaki dla rowerów, tuż za białą bramą.  

MIEJSCA PARKINGOWE 

Obok biblioteki, przy połączeniu ulic Kilińskiego oraz Dąbrowskiego, znajdują się dwa miejsca 

parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Jedno z nich jest tuż przed Urzędem 

Miasta i na potrzeby wizyty w naszej bibliotece można z niego korzystać wyłącznie w weekendy oraz w 

późnych godzinach popołudniowych w dni powszednie (czyli w czasie kiedy miejski magistrat jest 

nieczynny). Drugie miejsce parkingowe w formie „koperty” znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 2.   

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE  
 

Znajduje się ono we frontowej fasadzie budynku od strony zachodniej. Od ulicy zabezpieczone 
jest rzędem barierek ochronnych. Stojąc przed wejściem, masz za sobą ulicę oraz budynek 
Urzędu Miasta. Bywa tu głośno, tłoczno i ruchliwie. W pobliżu znajduje się szkoła podstawowa, 
co ma wpływ na wzmożony ruch oraz podwyższony poziom hałasu. Główne drzwi są 
jednoskrzydłowe, przeszklone w górnej części i otwierają się na zewnątrz w sposób manualny. 
Posiadają mechanizm automatycznego zamknięcia (siłownik). Na dole wejścia głównego 
występuje próg o wysokości 2 cm.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie umieszczony jest system nawigacyjny Your Way Plus. 

Aby otrzymać informacje zapisane na urządzeniu należy pobrać darmową aplikację na smartfona – 

YOURWAY. Po zainstalowaniu aplikacja połączy się z nadajnikiem zamontowanym na ścianie 

budynku. Pozwoli to na odczytanie zapisanych na urządzeniu informacji dotyczących rozmieszczenia 

pomieszczeń biblioteki w formie tekstowej. Urządzenie w formie głosowej poinformuje także 

użytkownika, że znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu.  

W tym samym miejscu umieszczony jest także przycisk alarmowy, który po naciśnięciu wzywa 

pracownika biblioteki. 

 

 

  



 

WEJŚCIE BOCZNE  
 

Zlokalizowane jest w północnej ścianie budynku. Skierować się do niego można bezpośrednio 
z obszaru parkingu, lub po przejściu białej furtki (otwartej na oścież w godzinach pracy) obok 
bramy od strony ulicy i frontowej fasady biblioteki. Drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, 
ręcznie otwierane na zewnątrz i wyposażone w manualny stoper-nóżkę. Na dole znajduje się 
próg o wysokości 2 cm. Tuż za drzwiami należy pokonać jeszcze obniżenie poziomu podłogi w 
postaci 3 stopni schodów w dół.  

 

 

 
OZNACZENIA W SYSTEMIE BRAILLE’A 
 
Drzwi w budynku oznaczone są tabliczkami w systemie Braille’a. Tabliczki umieszczone są nad 

klamkami lub na ścianie obok na wysokości klamki. 

 

  



 

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (ODDiM)  
 
 
Zlokalizowany jest na parterze budynku. Można się do niego dostać jedną z dwóch dróg:  
 
1. WEJŚCIE GŁÓWNE – zaraz za nim przechodzimy przez przeszklone drzwi po lewej stronie, 

po czym delikatnie skręcamy w prawo. Minąwszy równocześnie gabinet dyrektora po lewej 

oraz szyb podnośnika po prawej, dochodzimy do dwustanowiskowej lady bibliotecznej (po 

lewej, za wspomnianym gabinetem) naszego Oddziału. Bliższe wejściu stanowisko 

bibliotekarza posiada obniżenie, spełniające potrzebę dostępności. Wyposażenie jednego ze 

stanowisk stanowi PĘTLA INDUKCYJNA (urządzenie dedykowane i pomocne dla osób 

noszących bezprzewodowe aparaty słuchowe, które wzmacnia sygnały finalnie docierające do 

uszu), o jej obecności  informuje stosowny biało-niebieski piktogram. Każdy użytkownik 

otrzyma również niezbędne informacje o korzystaniu z zasobów biblioteki. Nasz personel jest 

także przygotowany do udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami. 

  



 

TOALETA DOSTĘPNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU 

 

W tym miejscu mamy również do dyspozycji toaletę dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

bądź ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu. Znajduje się ona dokładnie naprzeciwko 

stanowisk bibliotekarzy, a więc po naszej prawej stronie (jeśli weszliśmy do Oddziału przez 

WEJŚCIE GŁÓWNE i minęliśmy właśnie szyb podnośnika).  

Toaleta wyposażona jest także w system przywoławczy. W razie jakiejkolwiek potrzeby 

wezwania pracownika biblioteki, należy nacisnąć przycisk lub pociągnąć za sznurek, który 

aktywuje sygnał alarmowy.  

 

 
 

 

 
 

 

 



 

2. WEJŚCIE BOCZNE – zaraz za nim na wprost znajdują się trzy stopnie schodów w dół (o 

wysokości 17,5 cm każdy), a następnie jednoskrzydłowe, pełne drzwi, otwierane ręcznie w 

kierunku osoby wchodzącej. Po ich przejściu znajdujemy się w Oddziale dla Dzieci i 

Młodzieży, mając po prawej dwa stanowiska bibliotekarskie (w tym dalsze z obniżoną ladą). 

W tym momencie skręcamy w lewo, ku strefie wolnego dostępu do regałów z księgozbiorem 

dla dzieci i młodzieży.  

Tuż za drzwiami WEJŚCIA BOCZNEGO po lewej stronie mamy podniesiony o 1 schodek w górę 

korytarz, na którego końcu możemy skorzystać z toalety dla czytelników. Posiada ona 2 osobne 

kabiny; nie jest jednak w całości przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami w 

zakresie poruszania się. 

 

  



 

 

Teraz, bez względu na wybrane uprzednio wejście do budynku (główne lub boczne), 
znajdujemy się w strefie wolnego dostępu Oddziału dla Dzieci i Młodzieży (ze stanowiskami 
bibliotekarskimi za naszymi plecami). Przed nami na wprost znajdują się mobilne regały z 
książkami oraz – po obydwu stronach – półki z publikacjami znajdujące się w ciągach między 
oknami. Obszerne pomieszczenie całego Oddziału jest w połowie swojej długości i nieco z 
prawej przedzielone masywną kolumną, za którą mieści się Kącik Malucha (bliżej lady 
bibliotekarskiej) oraz dwa stanowiska komputerowe (głębiej na wprost).  
Po minięciu wszystkich ośmiu mobilnych regałów po lewej stronie docieramy do zwężonej 
przestrzeni końcowej Oddziału, pełniącej też rolę małej sceny, na której zazwyczaj odbywają 
się biblioteczne wydarzenia kulturalne. Tuż za nią znajduje się osobny pokój Działu 
Opracowania Zbiorów oraz po prawej Magazyn – obydwie strefy wyłącznie do użytku 
służbowego.   
Wygląd głównej sali Oddziału może ulegać czasowej zmianie w momencie organizowania na 
niej wydarzenia kulturalnego, np. spotkania autorskiego lub koncertu. Wówczas mobilne 
regały z książkami zostają schowane za przesuwną ścianą w części okiennej, a na tak 
zwolnionej przez nie przestrzeni pojawiają się rozkładane krzesła dla publiczności.      

     

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH  
 

WAŻNE: Jeśli jesteś osobą mającą trudności w poruszaniu się, do Oddziału dla Dorosłych 

możesz dostać się za pomocą podnośnika. Znajdziesz go na parterze tuż obok przeszklonych 

drzwi, zlokalizowanych na lewo zaraz za WEJŚCIEM GŁÓWNYM do biblioteki. Maksymalny 

udźwig podnośnika wynosi 400 kilogramów. Aby dostać się na żądane piętro należy otworzyć 

manualnie drzwi kabiny podnośnika „do siebie”, wejść do środka, na panelu sterowania 

wybrać odpowiedni przycisk z oznaczeniem piętra oraz wcisnąć i trzymać przycisk jazdy aż do 

samoczynnego zatrzymania się platformy. Po dojechaniu na żądany poziom, po usłyszeniu 

dwóch sygnałów dźwiękowych należy otworzyć drzwi i wyjść z platformy. Wciśnięcie przycisku 

„STOP” podczas jazdy powoduje blokadę platformy – aby odblokować STOP należy przekręcić 

przycisk. W przypadku awarii podczas jazdy należy wcisnąć przycisk połączenia alarmowego 

znajdującego się obok panelu sterowania. 

Oddział dla Dorosłych znajduje się na pierwszym piętrze budynku Biblioteki Głównej przy ul. 
Jarosława Dąbrowskiego 3. Aby do niego trafić z WEJŚCIA GŁÓWNEGO, udaj się na wprost 
schodami na pierwsze piętro lub skorzystaj z podnośnika windowego. Na klatce schodowej po 
swojej lewej ręce masz do pomocy okrągłą, ciągłą poręcz. Do pokonania masz osiem stopni o 
wysokości 17 cm każdy, płaską powierzchnię półpiętra oraz dalsze jedenaście stopni. Po ich 
przejściu na prawo od Ciebie otwórz „od siebie” przeszklone drzwi. Za nimi skręć stopniowo w 
prawo, po czym kontynuuj na wprost. W tym momencie powinieneś minąć kolejno: na lewo 
od siebie – szklaną gablotkę, wystawę okolicznościowych zdjęć na ścianie, przesuwne drzwi 
do SALI SZKOLENIOWEJ, dwa osobne regały z czasopismami oraz audiobookami; z kolei po 
prawej będą to: szyb podnośnika i dwie toalety – pierwsza z nich, jest przeznaczona dla osób 
odwiedzających Bibliotekę, zatem możesz z niej w każdej chwili skorzystać. Nie jest ona jednak 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo bądź ze szczególnymi potrzebami w 
zakresie ruchu.  



 

 

  



 

Jesteś teraz w obszernym, podłużnym pomieszczeniu tworzącym Oddział dla Dorosłych. Po 

lewej, zaraz za audiobookami, znajduje się pomarańczowy fotel audio – służący do 

odtwarzania ich oraz innych materiałów z urządzeń zdolnych do nawiązania połączenia 

bezprzewodowego przez Bluetooth (UWAGA! Aby móc skorzystać z fotela poproś o pomoc 

bibliotekarza).  Tuż za nim stoją dwa regały z nowszymi publikacjami książkowymi (wydanymi 

na przestrzeni bieżącego roku oraz poprzedzającego, a także tytuły z serii WIELKIE LITERY), 

następnie dwa stanowiska bibliotekarzy za długą ladą, posiadającą obniżony pulpit w części 

środkowej. Wyposażenie jednego ze stanowisk stanowi PĘTLA INDUKCYJNA (urządzenie 

dedykowane i pomocne dla osób noszących bezprzewodowe aparaty słuchowe, które 

wzmacnia sygnały finalnie docierające do uszu), o jej obecności  informuje stosowny biało-

niebieski piktogram.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W Oddziale znajdują się nieruchome, wysokie regały z książkami (5-, 6- i 8-półkowe). Po 

prawej, wzdłuż ciągu okiennego jest ich siedem, ponadto przestrzeń uzupełnia CZYTELNIA 

(między 4. a 5. regałem) oraz STREFA RELAKSU (za ostatnim 7. regałem) – obydwie ze stolikami 

i miejscami siedzącymi. Oprócz tego po lewej stronie, za dwustanowiskową ladą bibliotekarzy 

stoi dalszych sześć regałów z publikacjami podzielonymi na kategorie. Całe pomieszczenie 

Oddziału dla Dorosłych zamyka na samym końcu ściana, wzdłuż której mieszczą się stanowiska 

komputerowe dla użytkowników (PUNKT MULTIMEDIALNY wraz z terminalem systemu 

ACADEMICA), obok nich zaś osobne półki z wydawnictwami encyklopedycznymi. UWAGA: 

Chęć skorzystania ze wspomnianych urządzeń multimedialnych należy na wstępie zgłosić 

bibliotekarzowi.  

 

  



 

 

 

  



 

 

SALA WARSZTATOWA (II. PIĘTRO)  

 

Po skorzystaniu z WEJŚCIA GŁÓWNEGO udaj się na samą górę za pomocą schodów (lub 
korzystając z podnośnika). Przez całą wysokość klatki schodowej do Twojej dyspozycji jest 
okrągła, ciągła poręcz po lewej ręce. Do pokonania masz w sumie 37 stopni o wysokości 17 cm 
każdy (w układzie 8 + 11 + 5 + 13), przedzielonych trzema krótkimi odcinkami powierzchni 
płaskiej. Na samej górze klatki schodowej po prawej znajdują się przeszklone drzwi (otwierane 
manualnie „od siebie”) do wspomnianej sali. W niej do dyspozycji są (po prawej stronie): 
wejście/wyjście szybu podnośnika, następnie toaleta przystosowana do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością ruchu, aneks kuchenny oraz właściwa przestrzeń pracy – wyposażona w 
stoliki, miejsca siedzące i tablicę ścieralną. UWAGA! Zalecamy szczególną ostrożność 
przebywając w sali, z uwagi na nisko wiszącą metalową osłonę lampy – ryzyko urazu 
głowy!           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

CZYTELNIA LETNIA  
 

Jest to częste miejsce odbywania różnych aktywności w ramach oferty naszej instytucji w sezonie 

wiosenno-letnim. Czytelnia letnia to prostokątny obszar o utwardzonej nawierzchni, przylegający 

bezpośrednio do budynku biblioteki od strony północnej i równocześnie graniczący z wewnętrznym 

parkingiem. Czytelnię tworzą kwadratowe płyty o szarym odcieniu, stanowiące jednocześnie ciąg 

pieszy między białą bramą od strony chodnika na ul. Dąbrowskiego a wejściem bocznym do budynku i 

dalszym szeregiem drewnianych pergoli. 

Dostęp bez barier do czytelni letniej dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się 

bądź z niepełnosprawnością ruchu jest możliwy bezpośrednio z poziomu chodnika ulicy Dąbrowskiego. 

W tym celu należy przejść przez furtkę na prawo od wspomnianej białej bramy. Jednocześnie należy 

pamiętać o występowaniu nieznacznej różnicy w wysokości poziomu na pokonywanej drodze – ten 

bowiem „wznosi się” stopniowo, im bliżej z ulicznego chodnika do wejścia bocznego. 

W sezonie wiosenno – letnim jest to teren, na którym odbywają się wydarzenia (spotkania autorskie,  

koncerty). Wówczas nasza letnia czytelnia pełni rolę sceny a graniczący z nią parking jest miejscem dla 

widowni. Trafić tam można bez barier bramą od strony ul. czeladniczej lub od strony ul. Dąbrowskiego 

przechodząc przez białą furtkę, pokonując nieznaczne wzniesienie terenu i schodząc na „widownię” 

pokonując stopień o wysokości ok. 2 cm. Miejsce na widowni znajdują się na częściowo utwardzonej 

powierzchni (płyty chodnikowe o nierównej strukturze), a częściowo na powierzchni gruntowej.  

 

  



 

OFERTA 

  Księgozbiór –  zbiory, które udostępniamy bezpłatnie liczą ponad 56 000 książek, w tym 

również książki z serii Wielkie Litery, ponad 850 audiobooków oraz 11 tytułów czasopism, 

czytaki, czytniki e-booków, odtwarzacze CD – mówione wypożyczenia 

 

 Wydarzenia kulturalno-edukacyjne – w budynku siedziby głównej biblioteki lub w okresie 

letnim w czytelni letniej organizowane są różnorodne wydarzenia: spotkania autorskie, 

koncerty, warsztaty dla dzieci i młodzieży. 

 

 Na wydarzenia obowiązują zapisy! Plakat z informacją o rozpoczęciu zapisów umieszczany 

jest  na dwa tygodnie przed wydarzeniem.  Zapisywać można się telefonicznie pod nr tel. 

502 087 037 lub 502 087 085, mailowo: mbp.przasnysz@gmail.com lub stacjonarnie 

 w siedzibie biblioteki 

 

 Usługi: kserowanie, skanowanie, laminowanie, drukowanie, bezpłatne korzystanie  

z komputerów stacjonarnych oraz wifi, dostępna klawiatura z dużą czcionką 
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FILIA NR 1 

Biblioteka posiada również filię biblioteczną znajdującą się na parterze budynku Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Przasnyszu - ul. Orlika 27.  

PARKING znajduje się z tyłu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, jednak nie ma miejsc parkingowych 

wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami 

WEJŚCIE:  do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Orlika oraz tylne od ulicy Sadowej  

- wejście główne nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada 3 schody, 

przed wejściem 2 cm próg oraz kratka  

- wejście tylne posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi otwierane na 

zewnątrz, co ogranicza przestrzeń manewrową, przed wejściem kratka oraz próg 2,5cm - nad 

wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące  

TOALETY: w budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową  

KORYTARZ: szerokość drzwi prowadzących do wypożyczalni wynosi 80cm, 

 tym samym nie spełnia wymogów dot. dostępności - pomieszczenia wąskie, utrudniające swobodne 

poruszanie się na wózku. 

UDOGODNIENIA: Bibliotekarki zapewniają wsparcie podczas korzystania ze zbiorów. Zajęcia i 

warsztaty prowadzone w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu. 

 

 

 



 

Filia biblioteczna składa się z odnowionej czytelni/ sali warsztatowej i wypożyczalni 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy gotowi do udzielania wszelkich informacji, w razie konieczności - pomocy  

i asystentury przy korzystaniu z naszej oferty. 

Tel: 502 087 085 (Oddział dla Dzieci i Młodzieży) 
502 087 037 (Oddział dla Dorosłych) 

502 087 020 (Dyrektor Biblioteki) 

Adres e-mail: mbp.przasnysz@gmail.com 

 


